KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CES T OVNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA
Číslo 6, ročník II, červen 2008
Cena 18 Kč

26. - 29. června 2008
OLOMOUC

Více info na www.festivalspv.cz

PORADENSTVÍ A KALKULACE ZDARMA

S námi investujete
do kvality

www.pneubily.cz
PNEUSERVIS – AUTOSERVIS
novinka • AUTOSKLO • novinka

Pneuservis Bílý & syn s.r.o.
BRNO-Bohunice, Kamenice 2 (naproti Kauflandu)
tel. 547 246 681• e-mail: info@pneubily.cz

O BAZÉNECH NA PRYGLU SI PŘEČTETE NA STRANÁCH 5 A 7

Patronem akce je
Mezinárodní olympijský výbor.
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Až 5 000 Kč

měsíčně bez práce!
Pronajměte auto, dům,
plot či pozemek
pro reklamní účely!
Tel.: 511 511 588

• ŽULA
PARAPETY MRAMOR
TRAVERTIN • ONYX

ZAMĚŘÍME • ZHOTOVÍME • OSADÍME
Z PŘÍRODNÍHO KAMENE VÁM UŘEŽEME NA JAKOUKOLIV MÍRU

OBKLADY, DLAŽBY, OKENNÍ A KRBOVÉ PARAPETY,
KUCHYŇSKÉ A UMYVADLOVÉ DESKY, STOLOVÉ DESKY,
NÁŠLAPY, PODSTUPNICE, SOKLÍKY, SOKLE, OBRUBY, KRYCÍ
A NÁPISNÍ DESKY A RŮZNÉ ATYPICKÉ STAVEBNÍ PRVKY (ŠABLONY).

OBLOŽÍME KRBY, SCHODY, KOUPELNY, SOKLE A NÁHROBKY.
Cihlářská 1a, Brno • e-mail: info@mramor-alekos.cz Otevřeno: 9.00 – 17.00 hod.
tel./fax/zázn.: 549 253 572 • www.mramor-alekos.cz

mobil: 728 169 864

JEDNIČKA
NA RENOVACE V EVROPĚ
renovace
dveří,
zárubní,
schodů
•
• vysoká kvalita, dlouhá životnost
a kuchyňských linek
• dodávka nových dveří
• vchodové i bezpečnostní
• posuvné dveře

Odborný závod PORTAS ®
Jílkova 126, Brno-Židenice, tel.: 547 230 018
Bratislavská 9, Hustopeče, tel.: 519 413 250
mobil: 608 808 096
e-mail: info@surman.portas-renovace.cz

AUTORIZOVANÝ DEALER AUTOMOBILŮ,
MOTOCYKLŮ A MOTOROVÝCH STROJŮ HONDA
VČETNĚ ZAHRADNÍ TECHNIKY

AUTOELEGANCE BRNO, s.r.o.
Hapalova 21, 621 00 Brno-Řečkovice
Tel.: 541 228 649, fax: 541 228 654
www.autoelegance.cz

Redakční zamyšlení

Ještě nedávno bylo mnoho rodičů dětmi a nebude trvat dlouho a z dětí se stanou brzy rodiče. Jako by ta dnešní doba celý tento proces nějak
urychlovala. Rodiče jsou stále mladší a děti stále rychleji dospívají. Není
výjimkou, že třicetiletá maminka je babičkou a také není už tolik nápadná
ani patnáctiletá rodička.
Na opačném konci této úvahy stojí dnešní moderní intelektuálové
a podnikatelské celebrity všeho druhu. V těchto kruzích ženy opatřené
mnoha akademickými i manažerskými tituly počínají rodit až daleko po třicítce a naopak zdatní šedesátníci asistují u porodů svých druhých a třetích dvacetiletých manželek.
Je vlastně velkým rébusem rozpoznat, kdo je otec, kdo dědeček, kdo
matka a čí je ten či onen vnouček. Mezi rodiči a dětmi se z tohoto pohledu úplně stírají hranice. V jedné a téže rodině může být matka babičkou,
a tato babička může být opakovanou manželkou a dítě z již zmíněné rodiny může být v roli dědečka stejně jako jeho tatínek. Pohled na mladého a starého dědečka a na mladou a starou babičku se při rodinných
oslavách stává téměř absurdní a dnešní doba přináší i takové paradoxy,
že mladé dívky si berou často dědečky a naopak babičky si vydržují a berou mladé chlapce.
Děti se stávají dříve dospělými a dospělí se často svým chováním vracejí do dětských let. Vidět na ulici „nahastrošeného“ dědečka v posledních módních výstřelcích už bereme stejně samozřejmě jako mladou dívku, lehce dospělou, ale zmalovanou a oblečenou do hadříků zkušené
pětatřicítky.
Z toho všeho plyne, že mladí chtějí být rychle dospělí a naopak, dospělí a staří touží za každou cenu po návratu do puberťáckých let.
Elixír mládí, dříve známý jen z pohádek, je farmaceutickými firmami
produkován v megadávkách a elixír stáří si bohužel ti mladí mnohdy ordinují i bez receptu a v jakýchkoliv dávkách.
Mezinárodní den dětí můžeme slavit všichni. Kdopak z nás dospělých
by neměl chuť alespoň na chvilku trochu omládnout. Není přece důležité,
kolik nám je let, ale na kolik se cítíme.
Časopis Kabrňák je kořením vašeho života a čtenářům všech věkových
kategorií život prodlouží. Tak čtěte a mládněte.
PaP

Tip na víkend

Den květů Mikulov

Pátý ročník se koná v sobotu
21. 6. 2008. Na mikulovském náměstí můžete vidět velkolepou
květinovou a módní, kadeřnickou a taneční show s jedinečnými hostujícími floristy.

KVĚTINAMI
PRO POSTIŽENÉ DĚTI
Nápad zorganizovat v Mikulově
Den květů vznikl v hlavě Vlaďky
Novotné z květinářství U žabáka
v Mikulově na podzim v roce 2003.
Zúčastňovala se v té době pracovních seminářů v Mělníku a tam se seznámila s Lenkou Lapkovou
z Jindřichova Hradce. Ta před časem organizovala květinový den na pomoc lidem postiženým povodněmi a velmi hezky o této akci vyprávěla.
Myšlenka Vlaďku Novotnou tak nadchla, že se na organizování něčeho
podobného právě v Mikulově domluvila se svou dcerou Petrou Poulovou.
V té době se shodou okolností poznali s Petrem Maláskem, který budoval v Mikulově dětský stacionář Biliculum pro postižené děti a zmínil se,
že nemají peněz nazbyt. Bylo tedy rozhodnuto uspořádat Den květů.

Ke spolupráci přizvali městské kulturní středisko, které na akci pravidelně zajišťuje pódium i hlediště, ozvučení, propagaci a také zázemí
v budově radnice a také odborné učiliště zahradnické v Lednici.
Květinový den si za dobu svého trvání získal již své trvalé publikum, které se pravidelně každý rok této dobročinné akce zúčastňuje. Atmosféra
je zde opravdu neopakovatelná, protože se zde sejdou floristé, návštěvníci z řad občanů a návštěvníků města a také svěřenci dětského
stacionáře. Svůj um zde představí květinoví kouzelníci Pavel Hruška,
Luboš Dobrovolný, Marie Hynková, Jaromír Kokeš a celá řada dalších
vynikajících floristů a aranžérů České republiky. Květinový den zpestří
ukázky módních trendů, slovem provází celé odpoledne programem
Marie Hofmanová. Na stáncích se prodávají výrobky handicapovaných
dětí, kytice a jiná floristická aranžmá, dobré víno a jiné pochoutky.
Pomáhat je lidské, ale ne každý to dokáže tak upřímně a nezištně jako floristé v Mikulově.
Mat

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

O rodičích a dětech
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před zlínským Jakubem Hrazdirou. Mistr ČR
Jan Novotný skončil sedmý, mistryně světa z roku 2006 Jana Tylová byla devatenáctá. Ve speciální soutěži, kde se luštila pouze klasická sudoku, skončil Jakub Ondroušek čtvrtý a Jan
Novotný byl pátý. Skvělým úspěchem skončila
pro naše barvy soutěž družstev. Čeští sudokáři
vedeni kapitánem Vítězslavem Koudelkou se díky suverénním výkonům ve všech částech stali
mistry světa a porazili loňské šampiony
Japonce a třetí Němce. Poprvé za celou dobu
konání mistrovství světa v logice i v sudoku vyšel naprázdno
americký tým, skončil čtvrtý.
Příští rok se nejlepší luštitelé
oblíbeného hlavolamu sejdou
v dubnu v Žilině, kde proběhne už čtvrté mistrovství. A brněnští
borci tam určitě nebudou chybět!
red
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Veškeré informace na www.wsc2008.com
Sudoku
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MISTROVSTVÍ SVĚTA V SUDOKU

5 9 6
V indickém státě Goa se konalo 3. mistrovství světa v luštění sudoku. Téměř
stovka reprezentantů z 30 států bojovala
o tituly mistrů světa
v soutěži jednotlivců
i v soutěži týmů. Českou
republiku reprezentovali na
šampionátu čtyři nejlepší
z Airwaves Mistrovství republiky, a to … viz tajenku
Jan Novotný a Jakub
Ondroušek, Jana Tylová
a Jakub Hrazdira. Vedli si
znamenitě. Do osmičlenného finále se probojovali
hned tři a po urputném boji získali skvělá umístění.
Své pozice na prvním
a druhém místě z loňského

mistrovství v Praze obhájili Thomas Snyder
(USA) a Japonec Juhei Kusui. Hned za nimi
skončil sedmnáctiletý Jakub Ondroušek těsně
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KLASICKÉ SUDOKU
Do každého políčka vepište jednu číslici od
1 do 9 tak, aby se číslice neopakovaly v žádném řádku, sloupci ani v žádném z devíti vyznačených menších čtverců.

Text křížovky nám zasílejte do 23. června 2008 na Brno 602 00 nebo e-mail: info@mrs.cz. Nezapomeňte výhercem textu křížovky z květnového vydání se stal
adresu: Moravská reklamní, spol. s r.o., Příkop 6, uvést svoji adresu a telefonní spojení. Vylosovaným p. Paták z Brna, blahopřejeme.

KDY SE BUDEME NA PRYGLU
BEZ OBAV KOUPAT?
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P Ř I J Ď T E S I K N Á M P R O S K V Ě L Á O K N A Z A B E Z VA C E N Y !

PLOVOUCÍ BAZÉNY
Čistá, filtrovaná voda plovoucího
bazénu zakotveného u břehu, obklopená vodou zdravotně závadnou, plnou sinic. Tento projekt může opět přitáhnout rekreanty
k vodním plochám, kde se každoKoupání patří k letním radovánkám. Ne všude u vodních ploch je to možné.
Příčinou je špatná kvalita vody, sinice, nedoporučení nebo zákaz koupání. Tento problém se týká mnoha vodních
ploch a zkouší se řada způsobů, jak se sinic zbavit. Ře-

ročně zakazuje nebo nedoporučuje koupání, oživit cestovní ruch.
I maminky, které své ratolesti uvidí
a uhlídají v bazénu s čistou vodou přiměřené hloubky tuto možnost jistě přivítají.
(Pokračování na str. 7)

šení jsou většinou dlouhodobá, s vysokými finančními náklady.

Je tu řešení sice provizorní, do
doby definitivního vítězství nad sinicemi, ale finančně nenáročné,
s rychlou (téměř okamžitou) realizací.
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AUTOGARD

spol. s r.o.

Dornych 47, 617 00 Brno
tel.: +420 545 214 149
fax: +420 545 214 150

BEZPEČNÉ KOUPÁNÍ NA PŘEHRADĚ V PLOVOUCÍCH BAZÉNECH

OKNA - DVEŘE - ZIMNÍ ZAHRADY

SPOLEČNOST LIND FURNITURE NA EVROPSKÉM TRHU
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Sedací soupravy LIND
– kvalita dostupná
pro všechny

Hlavním cílem je upevnit a posilnit postavení na trzích ve střední Evropě, a to především
nasledujícími klíčovými faktory:
• moderní design
• kvalitní materiály
• kvalifikovaní pracovníci
• konkurenční ceny
• prvotřídní služby
• stabilní a flexibilní dodávky

Zastoupení v ČR:
Šibal furniture
Brandlova 4
602 00 Brno
www.sibal.cz
tel. 775 173 007
Historie firmy LIND začíná v roce 1965,
kdy Mogens Lind založil společnost LIND
Furniture se základní idejí vyrábět a prodávat čalouněný nábytek. Až do roku
2000 byl zodpovědný za stabilní vývoj
a růst, který se stal od počátku pro firmu
charakteristický.
Nová generace převzala řízení společnosti
Lind Furniture, která je v současnosti charakteristická mladými, energickými a vysoko motivovanými zaměstnanci. Zavedení moderních
technologií a neustálé proudění dobrých nápadů kombinovaných s našimi základními hodnotami napomáhá tomu, že Lind Furniture bude
pokračovat v budování silné pozice na trhu
i v budoucnosti. Díky modernímu designu, kva-

litě použitých materiálů a vysokému počtu spokojených zákazníků mohl LIND expandovat do
Ameriky. Továrny v Kanadě a Mexiku jsou zaměřeny pouze na americký trh.
Nejmladší, společnost Lind Mobler Slovakia
byla založena v roce 2000 v Krupině s cílem
zlepšení postavení skupiny Lind Furniture na evropském trhu. Od svého založení přešla společnost Lind Mobler Slovakia mnohými fázemi růstu výroby a v současnosti zaměstnává přibližně
400 zaměstnanců a disponuje výrobními a skladovými prostorami o rozloze 24 000 m2.
Výroba je zaměřená na produkci čalouněných sedaček ve velkých objemech, z čehož vyplývá cenová dostupnost pro široké spektrum
zákazníků.

SIMPLY CLEVER

Na cestě k novému vozu
vás už nic nezastaví:
ŠkodaFabia teď jen
za 3 500 Kč měsíčně
včetně kompletního
pojištění

(Dokončení ze str. 5)

S minimálními náklady na stavební úpravy, s plastovým bazénem,
který díky vyrovnaným hladinám vody vnitřní a vnější může být lehce dimenzován. Na zimní období bývá vytažen na břeh.
Kolem břehů vodních ploch lze
vybrat několik lokalit, kde se dá plovoucí bazén realizovat.
Například na Brněnské přehradě
je jich asi patnáct.

KDO BY TO MĚL ŘEŠIT?
Myšlenka se potenciálním provozovatelům líbí, ale když nejsou rekreanti, nejsou peníze, vyřízení formalit s umístěním a provozováním
plovoucího zařízení také není jednoduché.
Mělo by pomoci město. Do projektu vyčištění přehrady jen na studie bylo vynaloženo nemálo prostředků a definitivní řešení je v ne-

dohlednu. Proč neudělat pro rekreanty něco hned? Realizace
jednoho plovoucího bazénu přijde na asi 300 000 Kč. Za 4,5
milionu investic je koupání na
pryglu téměř vyřešeno. K tomu
infrastruktura, WC, sprchy a přehrada znovu ožije.

Budou-li rekreanti, vyplatí se
provozovat i jiná zařízení, jako
půjčovny lodiček, šlapadel, kol.

Š L A PA D L A
PLOVOUCÍ BAZÉNY
Tel.: 732 246 825
www.fvcamp.cz
e-mail: fvlasak@chello.cz

JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM

Cena vozu 249 900 Kč, délka leasingu 5 let,
zůstatková hodnota 50 000 Kč, RPSN
2,35 %, výše splátek je garantována
po celou dobu financování

ŠkoFIN
Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Okružní 5
638 00 Brno–Lesná
Tel.: 545 222 420, 602 592 670
e-mail: autosalon@automediabm.cz
www.automediabm.cz

BEZPEČNÉ KOUPÁNÍ NA PŘEHRADĚ V PLOVOUCÍCH BAZÉNECH

Stačí využít výhodné financování
od ŠkoFINu a můžete mít
nový vůz třeba hned. A pokud
jde o základní výbavu, ta obsahuje mimo jiné ABS, airbagy
řidiče i spolujezdce, boční
airbagy vpředu nebo posilovač
řízení. Vůz má navíc největší
vnitřní prostor ve své třídě. Ale
pozor, tato nabídka platí jen
do konce června. Navštivte nás
proto co nejdříve, těšíme se na
vás.
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SIMPLY CLEVER

KABRŇÁK
S PŘÍLOHOU

REKLAMNÍ A REALITNÍ LISTY

Vydává Moravská reklamní, spol. s r. o.,
tel./fax: 545 175 967

ředitel společnosti:

ČEKÁ VÁŠ
VŮZ STK?

PhDr. Jaroslav Petr
tel.: 545 175 844

šéfredaktorka: Iva Petrová

Nabízíme Vám komplexní přípravu
Vašeho vozu. Veškeré prohlídky
provedou a případné nedostatky
odstraní naši profesionální mechanici
proškolení přímo od výrobce.
Pracujeme pouze s nejmodernějším
diagnostickým zařízením a používáme
Škoda originální díly. Samozřejmou
součástí přípravy na STK je prověření
všech požadovaných parametrů,
včetně seřízení světel. Budete mít
naprostou jistotu, že je Váš automobil
dokonale připraven.

tel.: 545 175 967

vedoucí vydání: Lenka Matoušková
tel.: 545 175 845
sazba DTP JC

e-mail: cahel@jonatan.us.

Tisk: Graspo CZ, a. s., Zlín

Internet: www.mrs.cz

e-mail: info@mrs.cz, redakce@mrs.cz
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Ročník II, číslo 6/2008.

Distribuce Jihomoravský kraj
a kraj Vysočina.

ŠkodaService® ŠkodaOriginální díly®

Autorské grafické zpracování inzerce
je majetkem vydavatele.

Používání redakcí zpracovaných inzerátů

Štouračova 1a
635 00 Brno-Bystrc
tel.: 546 215 573
tel./fax: 546 215 574
e-mail: info@autosalonhora.cz
www.autosalonhora.cz
www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

v jiných médiích je porušováním autorského zákona.
MK ČR E 17737

ISSN 1802 - 7393

EAN 9771802739009
Rozšiřuje: PNS a. s.
Mediaprint & Kapa
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FESTIVAL SPORTU PRO VŠECHNY
26. - 29. června 2008 • hanácká metropole OLOMOUC

FESTIVALOVÉ SOUTĚŽE
WORKSHOPY
se špičkovými lektory od nás i ze zahraničí

aerobik • akrobacie • zdravotní tělesná výchova • tanec • air track • cvičení pro
seniory • salza • rope skipping • hip-hop • novinky ve cvičení s náčiním a další

AKCE PRO VŠECHNY
plné napětí a adrenalinu vyžadující aktivitu, sebedůvěru a spolupráci – lanové aktivity, vodní
hrátky, testování zdatnosti, novinky ze světa her, festivalová jízda - in-line, aerobik maratón.
Můžete si přijít zahrát, zasoutěžit nebo se dozvědět něco o Olomouci v programu „Poznej
Olomouc a její okolí“.

VYSTOUPENÍ
skupin z celé České republiky i ze zahraničí na otevřených pódiích ve městě,
které předvedou to nejlepší ze svého repertoáru.

Uvidíte vystoupení v aerobiku, sportovní akrobacii, gymnastice
a tanečních sportech.

DOPROVODNÉ PROGRAMY
diskotéky, hudební vystoupení, výstavy a prodej sportovního náčiní, nářadí,
oděvů i metodických materiálů
Přijeďte prožít krásné dny plné sportování, soutěžení, her, tance a přátelských posezení
do krásné, vlídné a historické Olomouce. Pohyb je život a Vy u toho musíte být! Těšíme se na Vás.
Další informace najdete na internetových stránkách www.caspv.cz.

ZA SPORTEM DO OLOMOUCE

atletika • brännball • teamgym • futsal • volejbal •
woodball • medvědi ve městě
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I N G . B C . Z U Z A N A B U R D OVÁ

Realitní činnost – Správa a údržba nemovitostí
PORADNA V OBLASTI BYTOVÝCH VZTAHŮ

Dělnická 1687/7, Svitavy • Tel: 606 619 736 • e-mail: burdova@nsy.cz

• Prodej bytu 2+1
v OV s nájemcem ve Svitavách
Cena: 750 000 Kč

• Prodej bytu 3+1
v OV v Přerově
Cena: 1 380 000 Kč

• Prodej řadového RD ve
Svitavách. Nutná rekonstrukce
Cena: dohodou
(tel: 603 446 910)

• Koupě oploceného areálu
se zpevněnou plochou
v okolí Svitav
Nabídněte

S BOURACÍM KLADIVEM HITACHI SE NA STAVBĚ NEZTRATÍTE

• Prodej druž. bytu 3+1 ve Svitavách (84,5 m2) po rekonstrukci
(plov. podlahy, dlažby, nové dveře)
Cena: 1 550 000 Kč

• Prodej starší usedlosti
ve Sloupnici u Litomyšle
rekonstrukce nutná
Cena: dohodou

NOVÁ JARNÍ KOLEKCE JIŽ V PRODEJI

1690,–

790,– 1190,–

Z N A Č KOVÁ P R O D E J N A
Příkop 6 – IBC, 602 00 Brno
tel.: 545 175 360
PO–PÁ 900–1830, SO 900–1300 hod.

590,–

SLEVY
POKRAČUJÍ

„Je 11.30 a ti dva noví chlapi s tím pěchem
a bouracím kladivem ještě nedorazili.“

Tak přesně tuhle větu nemůžete od mistra na vaší stavbě
zaslechnout, pokud využijete
nové služby od firmy HITACHI
Centrum – půjčovna a prodej
profesionálního nářadí se sídlem v Brně na Úvoze 84, neboť tahle nová firma nabízí
půjčování profesionálního ná-

řadí s dovozem na stavbu či
na místo vašeho určení. V praxi
to může znamenat to, že si nářadí
objednáte, například na určený
den na 7 hodin ráno a nemůže se
tedy stát, aby vaši dva zaměstnanci, kteří již mohou pracovat na stavbě, sháněli se služebním autem
několik hodin požadované nářadí.
Firma Hitachi Centrum nabízí
půjčovnu a prodej veškerého sortimentu profesionálního nářadí
a příslušenství od renomované japonské firmy HITACHI. Sortiment
nářadí je velice široký, počínaje akku nářadím zahrnujícím příklepové
šroubováky, vibrační techniku –
pěchy, vibrační desky, rázové dotahováky a vrtací kladiva, dále velice výkonná vrtací, sekací a bourací kladiva, drážkovací frézy, úhlové,
vibrační a pásové brusky, vrtačky,
pily kotoučové, přímočaré, benzinové motorové pily na asfalt a be-

ton, až po průmyslové vysavače
a nastřelovací hřebíkovačky.
Novinkou u firmy HITACHI je zavedení výroby velice kvalitní za-

hradní techniky, jako jsou motorové
řetězové pily, vyžínače, plotořezy,
čerpadla, půdní jamkovače a elektrické generátory.
Veškerý tento sortiment lze
zakoupit, či půjčit u firmy
HITACHI Centrum, Úvoz 84.
Pravidelné cenově zvýhodněné akce na vybrané zboží.

544 422 622

Telefonní kontakt:
549 210 154
Mobil: 608 757 204
Platnost nabídky
do 30. 6. 2008
nebo do vyprodání zásob
Hřebíkovačkou NR90GR si usnadníte práci, která se pro vás stane zábavou.
Cena 9990 Kč
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Jeden z nich je silák a fakír,
jmenuje se Rainer Schroeder,
je z Německa a své schopnosti přičítá meditacím a schopnosti soustředit se a napřít síly do jednoho jediného okamžiku. Na pelhřimovském náměstí předvede výkon, nad kterým zůstává rozum stát: do svěrá-

České rekordy na počítačích
VSP DATA

ku mu pořadatelé upevní kovový
klíč na utahování matek a šroubů.
Třináctku, paladium. Borec ho sevře do svých zubů a čelistí se bude snažit s ním tak dlouho hýbat
sem a tam, až klíč zlomí. Zatím se

mu to nejlépe podařilo za minutu
a půl.
Chybět nebudou ani takové atrakce, jako pokus o nejrychleji
rozdaný obří dort či obří houpací
kůň pro dospělé, veliký jako kůň
skutečný, který navíc unese (tedy
pohoupá) s přehle-

dem i člověka vážícího klidně celý
metrák!
Mnohonásobný rekordman Mian
Roskopf nově zvládá žonglování
s míčem a dvěma motorovými pi-

lami najednou. Nedávno dosáhl
celkem 19 výhozů a s nastartovanými motorovkami se představí
o druhém červnovém víkendu
i v Pelhřimově.
NEJRYCHLEJI UPLETENÝ
SVETR
Možná si řeknete, že tohle
pro vás přece není žádná extra
podívaná. A vidíte – řeč bude
o jedné z nejpřitažlivějších disciplín letošního ročníku mezinárodního festivalu rekordů
a kuriozit. Ono totiž půjde o výrobu svetru – zcela zgruntu –
tedy od ostříhání ovcí až po
konečný výrobek. Vše tedy
začne tím, že z automobilu
pořadatelé vystrkají na pelhři-

movské náměstí ovce. Ty budou
následně ručně zbaveny vlny, ta
bude vyprána, rozčesána a pak
nastoupí přadleny s kolovrátky –
vše klasicky, tedy tak, jak se to dělávalo za starých časů. A teprve
až takto vznikne vlna, přijdou na
řadu pletařky .... A ptáte-li se na
předpokládaný čas – vše by se
mělo v sedmi lidech zvládnout
přibližně za 7 hodin!

Když před 18 lety pořádala
Agentura Dobrý den v Pelhřimově první, spíše komorní, festival rekordů, nikdo netušil, že jednou na tuto akci přijde 16 tisíc diváků a padne zde během dvou
dnů kolem stovky českých i světových rekordů.
Ozdobou letošního festivalu
kromě show na jednokolce, shybů
na malíčku se současným co nejrychlejším vypitím piva, rychlíka
v klikování či jedlíka XXXL budou
také oba galavečery (vstup na
pelhřimovské náměstí je zdarma):
V pátek 13. června galavečer kuriozit s kapelou Děda
Mládek Ilegal Band a v sobotu 14. června galavečer
Rekordman roku, který vyšperkuje showman, zpěvák
a imitátor Vláďa Hron i obří
ohňostroj.

I vy buďte NEJ... a dejte nám o tom vědět!
Vše důležité a aktuální o českých NEJ...
a z Pelhřimova – města rekordů – najdete

na www.dobryden.cz

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ

Pokud jste ještě nikdy neviděli člověka jezdit na kole vysokém skoro tři metry, klobásu dlouhou 200 metrů, ohýbání nerezových lžic silou vůle
anebo králičí dostihy a pokud
byste k tomu rádi měli naservírováno na jednom místě
ještě několik desítek dalších
neméně zajímavých rekordních pokusů, pak byste neměli chybět 13. a 14. června na
mezinárodním festivalu Pelhřimov – město rekordů!
Jde každoročně o vyvrcholení rekordmanského snažení
řady pozoruhodných borců:
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V minulém čísle KABRŇÁKA
jsme se poměrně rozsáhlým článkem věnovali termálkám a lázním
na Slovensku. V tomto díle seriá-
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rapii. Jeskynní klima pomáhá při
léčbě chorob imunitního systému,
různých alergií, ale zejména při
léčbě onemocnění cest dýchacích.

Slovenské podzemí je přitom velmi bohaté na krasové útvary a patří ke světovým raritám. Dvanáct
výjimečně krásných podzemních
labyrintů s originální krápníkovou
výzdobou se vám pokusíme „naservírovat“ prostřednictvím tohoto
článku až do vašich domovů.
Nepochybujeme, že dostanete
chuť ihned se vydat na cestu do
některého z těchto podzemních
království.

Slovenský kras patří mezi největší krasová území ve střední
Evropě. V systému krasu je registrováno kolem 700 jeskyní a propastí. Největší a nejnavštěvovanější jeskyní je Domica. Leží 10 km
od Plešivce v okrese Rožňava
a po započtení navazujících jeskynních systémů v Maďarsku je
celková délka chodeb neuvěřitelných 25 km. Dominantou je 20 m
vysoká hlavní síň, tzv. Májkov dom
a kouzelné jsou i kaskádové vodo-

lu na pokračování se chceme zabývat léčebnými účinky podzemních jeskyní, kterých jsou u východních sousedů desítky. Tyto
podzemní prostory můžete navštívit jako turisté, ale některé
z nich jsou využívány ke speleote-

Krasová území na Slovensku najdete ve většině slovenských pohoří. Jejich celková plocha je téměř 3000 km2. Jeskyňáři zde evidují téměř 5500 propastí a jeskyní, které jsou v mnoha případech
i několik pater nad sebou.

pády. V této jeskyni si můžete užít
plavbu po slovensko-maďarských
hranicích.

V Čechách je asi nejznámější
z dob socialistického školství
Demänovská jeskyně svobody
a Dobšinská ledová jeskyně. První
jmenovaná se nachází v Nízkých
Tatrách, 12 km jižně od
Liptovského Mikuláše. Jeskynní
systém, největší na Slovensku, tvoří devět jeskyní o délce 35 km.
Do tohoto komplexu patří
i Demänovská ledová jeskyně, leží
severněji a má vchod ve výšce
840 metrů. Kdysi se nazývala
Dračí jeskyně, protože zde byly nalezeny kosti jeskynního medvěda,
a kdysi se myslelo, že kosti patří
drakovi.
Ve Slovenském ráji je součástí
21 km dlouhého jeskynního systému Dobšinská ledová jeskyně.

Optimální podmínky pro tvorbu
nové ledové výzdoby jsou na jaře.
Povrchová voda protéká puklinami
a tvoří křehkou ledovou výzdobu.

Osobitá nádhera podzemních
krápníkových útvarů, ornamentů,
jezírek a vodopádů dává netradiční názvy jednotlivým „výtvorům“
z ledu a minerálů. Ledové záclony,
Varhany, Velká opona, Růžová síň,
Mramorová síň. Kouzelná ruka přírodního architekta, sochaře a malíře, neviditelného umělce, pracuje
dnem i nocí po celá staletí.
Ve Slovenském krasu vás o tom
přesvědčí i nejmladší slovenská

www.tourbus.cz

Bystrianská jeskyně. A nakonec
dvě perličky – Bílá jeskyně – bohatě zdobená sněhobíle sintrově
(její délka je 2763 m a leží na rozhraní Velké Fatry a Kremnických
vrchů) a jeskyně Dríny s bohatou
krápníkovou výzdobou včetně
krápníkového útvaru nazvaného
Sloní uši.
Těm, koho zajímá umění přírody, doporučujeme některou z jeskynních výtvarných síní navštívit
PaP
osobně.

DOPRAVNÍ SPOLEČNOST PROVOZUJÍCÍ :
•pravidelnou vnitrostátní dopravu •IDS JMK
•mezinárodní linky •cestoví kancelář

VYUŽIJTE KOMFORT PŘI CESTOVÁNÍ
• Rezervujte si nebo objednejte jízdenku z domova přes internet
• Využijte náš systém místenkování
• Transparentní ceník všech mezinárodních linek
• Jízdní řády a snadné vyhledávání spojení

LINKY DO ITÁLIE
Udine • Mestre • Venezia • Padova
Bologna• Firenze • Perugia • Lucca od 950,–*
*Pisa
podmínky
PROMO 30•
Fix naleznete
• slevy
Livorno
Romana•www.tourbus.cz
Napoli
** podmínky pro získání bonusového jízdného 1 Kč jsou uvedeny na www.tourbus.cz

MEZINÁRODNÍ LINKY
Využijte slev na mezinárodních linkách společnosti Tourbus, a.s.
• Udine, Mestre, Benátky, Padova, Bologna, Florencie, Perugia, Lucca, Pisa, Livorno, Řím, Neapol –
• Mnichov, Ženeva, Zurich, Vídeň – POUZE ZA 1 Kč **

* Tarif PROMO30FIX - podmínky tarifu naleznete na www.tourbus.cz

CHORVATSKO
Tučepi • Podgora • Drvenik • Gradac • Ploče • Dubrovnik
Rijeka • Crikvenica • Malinska • Krk • Baška • Opatija
Rovinj • Pula • Zagreb • Karlovac
VNITROSTÁTNÍ
DOPRAVA •
IDSZadar
JMK
Plitvička
Jezera
• Šibenik
od 875,–
• BRNO – PRAHA NYNÍ POUZE 95 Kč
•i příměstských
Trogir • linek
Split
•Primošten
Seznam dálkových
na www.tourbus.cz
•Omiš
Jsme významný
dopravce obsluhující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
• Makarska

CESTOVNÍ KANCELÁŘ A NEPRAVIDELNÁ DOPRAVA
• lyžařské zájezdy v ČR, na Slovensku, Itálii, Rakousku, Francii a Švýcarsku od 999 Kč
• jednodenní lyžování na Hochkaru
• jednodenní koupání v termálních lázních v Mosonmagyaróváru
• ceny nepravidelné dopravy na www. tourbus.cz

VŠE POUZE ZA 950 Kč - Tarif PROMO 30Fix*

Připravujeme pro Vás jednodenní poznávací
i lyžařské zájezdy, předvánoční akce, výrazné
slevy na mezinárodních i vnitrostátních linkách
a další...
VÍCE SE DOZVÍTE NA www. TOURBUS.CZ

S TOURBUSEM
NEJEN PRSTEM PO MAPĚ

SIMPLY CLEVER

Na cestě k novému vozu vás už
nic nezastaví: ŠkodaFabia
teď jen za 3 500 Kč měsíčně
včetně kompletního pojištění
Stačí využít výhodné financování
od ŠkoFINu a můžete mít nový vůz
třeba hned. A pokud jde o základní
výbavu, ta obsahuje mimo jiné ABS,
airbagy řidiče i spolujezdce, boční airbagy vpředu nebo posilovač řízení. Vůz
má navíc největší vnitřní prostor ve své
třídě. Ale pozor, tato nabídka platí jen
do konce června. Navštivte nás proto
co nejdříve, těšíme se na vás.

JDĚTE ZA ŠTĚSTÍM

Cena vozu 249 900 Kč, délka leasingu 5 let, zůstatková
hodnota 50 000 Kč, RPSN 2,35 %, výše splátek je garantována po celou dobu financování

ŠkoFIN
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu
Fabia: 4,6–6,9 l/100 km, 120–165 g/km

Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418/20
657 79 Brno Czech Republic
phone: +420 543 424 211
fax: +420 543 424 210
email: autonova@autonova.cz
internet: www.autonova.cz
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Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
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Pikantní je, že do roku 1946 zde
veřejnost bruslila v průběhu celého
roku. Tloušťka podlahového ledu je
větší než 20 cm! Zcela výjimečná jeskyně svého druhu na světě byla nalezena zcela náhodou v roce 1954 ve
Slovenském rudohoří nedaleko
Rožňavy. Ochtinská aragonitová jeskyně se zcela liší od ostatních, je tvořena trsy,větvičkami a keříčky mléčně
bílých krystalů aragonitu. Věk těch
nejstarších krystalů je odhadován
až na 138 tisíc let. Podobné jeskyně existují jen v Mexiku a Argentině.

A když jsme u těch zvláštností,
pak si vám dovolujeme nabídnout
dnes velmi vzácný fotomateriál z jeskyně, která se nachází v Libanonu.
Archiv Kabrňáka má mnohdy cenu
zlata. Konečně, posuďte sami.

jeskyně Gombasecká, kde barevná škála přechází od bílé přes žlutou až po okrovou. Naopak jedna
z nejstarších jeskyní, která je zpřístupněna pro veřejnost již od roku
1846, vás okouzlí čistými druhohorními vápenci a najdete je severně od Moldavy a nese název
Jasovská jaskyňa.
Jediná jeskyně na Slovensku
s bezbariérovým přístupem je u rekreačního centra Tále na jižních
Nízkých
Tater
–
svazích

HOROSKOPY A ASTROLOGIE
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BLÍŽENCI (21. 5.–21. 6.)

Člověk narozený
v tomto znamení je
výřečný a inteligentní. Má rád všechny
novinky a změny. Jeho hlavní
vlastnosti jsou dynamika, ambice,
silná vůle a realismus. Má velmi
rozvinutou intuici, dobrý orientační smysl a kvalitní pozorovací
schopnosti, dobrou paměť a slušné literární nadání. Dokáže dobře
využít znalosti jiných lidí pro své
cíle. Dokáže se najít v každém
prostředí a často mívá úspěch.
Blíženci často mění svůj vkus
a názory a jsou stále v pohybu.
Nikdy se nespojují na stálo s nějakým názorem, místem nebo člověkem. Jejich vadou je nerozhodnost, velká zvědavost, upovídanost a neupřímnost. Přes svou
velkou operativnost jsou často
nepečliví a nepřesní. Unavuje je
monotónní práce. Nesnášejí stagnaci a omezování svobody.
Neradi poslouchají dobré rady
a nenávidí kritiku. Někdy podleh-

nou špatným vlivům z okolí
a mají konflikt s právem. Milují
vydávání peněz, protože vyznávají zásadu, že se bez nich mohou obejít. Patří k velikým nepořádníkům. V osobním životě se
řídí hlavně intelektem. Díky výborné výřečnosti jednoduše navazují vztahy s opačným pohlavím. Dokáží se velmi silně zamilovat, ale většinou jen na krátko.
Svůj ideál hledají celý život. Jsou
nepoučitelnými romantiky s velkou erotickou fantazií. Často navazují nové známosti a občas udržují dva stálé partnery. Občas
zůstanou v životě sami.
Zdraví mají velmi slušné a jejich nemocnost většinou odpovídá věku a aktivitám. V profesním
životě má Blíženec největší úspěchy jako prodavač, taxikář,
námořník, diplomat, spisovatel
a herec.
Planeta: Merkur
Živel: vzduch
Roční období: jaro
Přátelská znamení zvěrokruhu:
Beran, Lev, Váhy, Vodnář
Šťastná čísla: 13, 31
Kámen: topas, křišťál, podle talmudu akvamarín
Kov: zlato
Květina: tulipán, orchidej
Bylina: podběl
Strom: bříza, kaštan
Pták: sojka
Barva: žlutá
Tkanina: len

SNÁŘ

V tomto čísle vám nabízíme symboliku pod písmeny
C a Č.
Cirkus – hrozící zkáza
Cop – viděti – je ti zakrývána zpráva
nositi – nemůžeš se zprostiti předsudků
plésti – důležitou věc posuzuješ velmi lehce
Cukr – jísti – jsi pochlebníky obklopen
kupovati – příjemný život
tlouci – máš lásku ke svému řemeslu
darem obdržeti – někdo se uchází o tvoji lásku

ZAJÍMAVÉ RECEPTY
PRO BLÍŽENCE

RYBÍ POLÉVKA S CHŘESTEM
A BÍLÝM VÍNEM
1 a 1/2 litru rybího vývaru, 1/8
litru bílého vína, 6 deka vařeného nebo sterilovaného chřestu,
10 deka kořenové zeleniny (celer, mrkev), trocha soli.
Do rybího vývaru vložíme na nudličky nakrájenou zeleninu a asi
20 minut povaříme. Pak do něho přidáme zvlášť vařený nebo sterilovaný
a na kostičky nakrájený chřest, zjemníme bílým vínem a rybí polévku přisolíme podle potřeby.

Cibuli a česnek na drobno nakrájíme, rajčata pokrájíme na malé
kousky. Mrkev očistíme a nakrájíme
na plátky. Osolené, opepřené a citronovou šťávou pokapané plátky lososa vložíme do hlubší pánve, přidáme bobkový list, petrželku, mrkev,
ocet a citronovou šťávu a přilijeme
tolik vody, aby vše bylo ponořené.
Uvedeme do varu a povaříme zhruba
pět minut. Mezitím v hrnci na oleji
osmažíme cibuli a česnek, přidáme
pažitku, rajčata, několik kapek tabaska, osolíme a opepříme. Chvilku
povaříme, pak přilijeme smetanu
a povaříme další tři minuty.
Jednotlivé porce lososa přelijeme
rajčatovou omáčkou a ozdobíme
plátkem citronu. Lososa poté podáváme s bramborem a dušenými fazolkami.

LOSOS S RAJČATY
25 deka lososa, 1 střední cibule, česnek, 3 středně velká
rajčata, pažitka, mrkev, bobkový
list, lžíce octa, sůl, pepř, tabasco, 2 dcl smetany (hodí se i zakysaná), citronová šťáva

Cukroví jísti – požitek lásky
viděti – našeptávačství
Cukrárna – dlouhá chvíle
Cvičení hromadná ve snu viděti – sváry to naznačuje
sám ve snu prováděti – svorností si k lepšímu postavení
pomůžeš
Cvrček – viděti jej – máš neznámé přátele
Cilindr nositi – nahlédneš do vznešených kruhů
koupiti – ženeš se za vnějším dojmem
Cimbál – hráti na něj – přijdeš do příjemné společnosti
Čaj – ve snu vařiti – tvé podnikání se zdaří a též veselosti nějaké užiješ
čistý píti – vznešená společnost
léčivý píti – lehké onemocnění
Čalouník – příjemný domov
Čáp – ve snu viděti – radost nějakou, též veselou zábavu
to věští
chytiti jej – v úřadě povýšen budeš
vidíš-li jej u komína – hosty obdržíš
Čarodějnice – míti s ní co činiti – neznámého nepřítele máš
nablízku
Časopis čísti – budeš podveden
Čeládka – ve snu ji viděti – ztrátu dobytka a špatnou úrodu
sedlákovi to znamená
Čelo – krásné vysoké – projevíš rozum a úsudek
nízké – musíš odvahu postupovati
zraněné – škodu nějakou utrpíš
vrásčité – musíš se určitě a přesně vyjadřovat
Cellisty slyšeti – dostaneš se do vznešené společnosti
Čepec – na hlavě míti – staneš se maminkou
sejmouti jej – beznadějná láska
dělati jej – brzy se provdáš
práti jej – štěstí a spokojenost v manželství
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HITACHI CENTRUM

PŮJČOVNA A PRODEJ PROFI NÁŘADÍ
CELÝ SORTIMENT PROFESIONÁLNÍHO NÁŘADÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ FIRMY HITACHI
NOVÁ SLUŽBA
Potřebujete půjčit nářadí?
Volejte nám, přivezeme
na místo určení
PRAVIDELNÉ
• Vrtací a bourací kladiva
AKCE
• Brusky
ZA ZVÝHODNĚNÉ
• Leštičky
• Drážkovačky
CENY
• Pily elektrické, motorové
• Křovinořezy
• Pěchy
• Elektrocentrály
• Zahradní technika

DH 24 PC3

7 490 Kč

výbava v hodnotě
4000 Kč v ceně

NR90GR

9990 Kč

ZAVO LEJ TE, DOV EZEM E!

• sklápěcí postele

– největší výběr na trhu,
celé sestavy

•kuchyňské linky
od A do Z

•kompletní sortiment
matrací v jakémkoliv
rozměru

•vestavěné skříně

Výrazné slevy
na matrace

ČERV
EN

ke sklápěcí posteli

Koliště 7, Brno • Tel.: 545 422 105, 776 052 051
Po, Út, Čt: 9–17 hod. • St: 9–19 hod. • Pá: 9–15 hod.

PROVOZOVNA: Úvoz 84, Brno 602 00
Tel.: 549 210 154 , mob. tel. 608 757 204

ČSN

DOKONALÁ

OKNA

STÁT ZDRAŽUJE - MY ZLEVŇUJEME

51%!

K nízkým cenám sleva

90

ZÁRUKA 5 LET
ZÁRUKA
KOMPLETNÍ REALIZACE
KOMPLETNÍ
REALIZZA
REALI
ZAACE
CE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENS
PŘÍSL
UŠENSTTVÍ
UŠENS
T VÍ

EN

fax: 549
49 427
427 123
123

NÁBYTEK OŠLEJŠEK

plynová hřebíkovačka
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ová pobočka-zaváděcí
pobočka-zaváděcí ceny
ceny

Brno
Br
no

Blansko
Blans
ko

TTišnov
išnov VValašské
alašské Meziříčí
Meziříčí

Bayerova 23 Masarykova
Bayerova
Masarykova 1144 Brněnská
Brněnská 185
185
TT:: 7774
74 635 606 T:T: 73
501 7740
40 TT:: 731
731 501
501 741
741
7311 501

Poláškova 17/6
Poláškova
17/6
74 3310
10 363
T:T: 7774

iwww
www.oknostyl.cz
www.oknos
.oknostyl.cz

POSTARÁME SE O ZMĚNU VAŠEHO BYTU – DOMU

SPLŇTE SI SVÉ SNY
PORTAS – jednička na renovace v Evropě

Kdo si přeje zrenovovat svůj domov, ten jej chce udělat hezčím, praktičtějším, příjemnějším a pohodlnějším k bydlení. Vše by mělo harmonicky zapadat do celkové atmosféry
bydlení. Nové řešení by přitom mělo vydržet mnoho let. Mělo by být robustní, vyzrálé,
snadné na péči a údržbu a mělo by mít dlouhou životnost. Proto je správné a důležité se
před takovým rozhodnutím zevrubně informovat.

• RENOVACE DVEŘÍ
Opláštění – Skleněné výplně – Kování – Stylové prvky – Rám
Poradíme, dle vašeho výběru zrenovujeme
• RENOVACE DOMOVNÍCH DVEŘÍ
Reprezentativní – Stylové – Atraktivní
• RENOVACE SCHODIŠŤ
Pro všechny typy schodišť – nebouráme – schody
z laminátu nebo dřeva – na přání zábradlí
• RENOVACE KUCHYNÍ
Pro každou kuchyni – Za jeden den – Přístavba, přestavba,
zabudování elektrospotřebičů – Nekonečný výběr modelů
Koupelnový nábytek na míru
Kryty topných těles na míru
Skříňové systémy na míru
Výroba nábytku na míru
Dodávka nových dveří a zárubní
VÝSLEDKEM NAŠÍ PRÁCE BEZ HLUKU A ŠPÍNY
JE EXKLUZIVNÍ VZHLED, BEZPEČÍ A KOMFORT

oknostyl@oknostyl.cz
oknos
t
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Odborný závod PORTAS, Kamenná 11, Brno 639 00
Tel., fax: 543 241 583 , mob. tel.: 777 203 908
e-mail: portaas@volny.cz

